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______________________________________________________________
Tárgy: Tájékoztatás
Tisztelt zalaszántói lakosok!
A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet
során teendő intézkedésekről és a tegnapi napon a Korm. rendeletben foglalt intézkedések
kibővítéséhez igazodva Zalaszántó Község Önkormányzatának képviselő -testülete az alábbi
döntéseket hozta:
- 2020. március 16. hétfőtől a Gersei- Pethő Általános Iskola a kormány határozata
alapján határozatlan időre bezár! Kérjük a szülőket, hogy a gyerekeket ne engedjék ki az utcára,
kis csoportokban sem, maradjanak otthon saját udvarukban, lakásukban!
- 2020. március 16. hétfőtől a Kópékuckó Óvoda a testület döntése alapján határozatlan
időre bezár! Kérjük a szülőket, hogy az óvodások felügyeletét legyenek kedvesek megoldani. A
gyermeket csak abban az esetben fogadja az intézmény, ha mindkét szülő dolgozik, és a gyermek
felügyeletét semmiképp sem tudják otthon biztosítani. Akik nem tudják megoldani, azoknak kis
csoportokban biztosítják a felügyeletet! A kormány ajánlása szerint ne a veszélyeztetett korú
nagyszülő felügyeletére bízzák gyermekeiket!
- A polgármesteri hivatal személyes ügyfélfogadást csak indokolt, sürgős és halaszthatatlan
esetben biztosít. Az ügyfelekkel való elsődleges kapcsolattartás telefonon (83/370-001),
elektronikus (jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu), valamint postai (Zalaszántó Község
Önkormányzata 8353 Zalaszántó, Fő u. 50.) úton történhet.
- A kormányzat ajánlása szerint az egészségügyi intézményeket is csak a legindokoltabb
esetben keressék fel személyesen, a receptek felírását lehetőleg elektronikusan vagy telefonon
intézzék! Aki a koronavírus tüneteire gyanakszik, az maradjon otthon, ne menjen közösségbe, és
telefonon kérjen háziorvosától segítséget!
- A vírus az idősebb, 65 év feletti korosztályra a legveszélyesebb, ezért őket arra kérjük,
amennyiben tehetik, maradjanak otthonukban. Ha segítségre van szükségük, jelezzék a
Családsegítő Szolgálatnál (30/955-7854) vagy a hivatalnál (83/370-001). Kérjük a lakosságot,
hogy segítsék az időseket a bevásárlásban, élelmezésben! A boltokban telefonon is rendelhető
napi szükségletet kielégítő vásárlás! (Coop 83/370-019, Ódor bolt 83/370-022, Kukucska bolt
30/388-5303)
- A szociális étkezést biztosítjuk, március 16-án hétfőn 11:30 és 13:00 óra között
éthordóban vagy műanyag dobozban lehet elvinni a gyermekek ebédjét az iskola ebédlőjéből. A
további meleg étel igényeket a szokásos módon Czibor Jánosnénál (30/842-2350) lehet leadni!
Kérjük a lakosságot, hogy aki teheti, maradjon otthon, ne látogasson senkit sem, segítsenek
embertársaikon azzal, hogy figyelmeztetik a veszélyre őket! Csak nagyon fontos esetekben
hagyják el otthonaikat! Kérjük a családokat, akik már tudják, hogy hozzátartozójuk külföldről
hazatér vagy már hazatért, készüljenek fel az elszeparált elhelyezésükre, ellátásukra minimum 2
hétig! Amennyiben ez nem megoldható, akkor az egy háztartásban élőkre is vonatkozik a 2 hét
vesztegzár!
Segítő együttműködésükben bízva köszönettel:
Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében
Dézsi Attila polgármester
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